
องค์การบริหารส่วนตำาบลโนนกอก  อำาเภอเกษตรสมบณรณ์ ์  จังหงหวหดชัยหยภณมิ

                                   

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

ผลการดำาเนินงาน สร้างจิตสำานกกและ สร้างกลไก สร้างประสิทธิภาพ
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่าย ปลูกฝังความซื่อสัตย์ การป้องกัน ในการป้องกัน

สุจริต การทุจริต การทุจริต
งานด้านการป้องกหนและปราบปรามการทุจังริต

จำานวน รับฟังความคิดเห็น 40,000 30,000 ü
ของประชาชน จำานวน ประชาชนเพื่อรับฟัง

ความคิดเห็น ครบทุก
หมู่บ้าน

ตู้รับฟัง จัดทำาตู้รับฟังความคิดเห็น ดำาเนิการจัดตั้งตู้รับฟัง 7,000 7,000 ü
  และเวบไซต์แจ้งเหตุทุจริต ในตำาบลและเวบไซต์ของ

เวบไซต์ 
ทุจริต

เพื่อรับแจ้งเหตุทุจริต

จัดตั้งศูนย์รับเร่ืองราว มีการจัดตั้งศูนย์รับเร่ืองราว - - - ü
ร้องทุกข์ ร้องทุกข์ประจำาตำาบล

ทุกส่วนราชการ มีการตรวจสอบประเมิน - - - ü
  ประเมินผลการควบคุมภายใน ผลการควบคุมภายใน

เพื่อควบคุมและลดความ
เล่ียงในเบิกจ่ายต่างๆ

แบบรายงานผลการดำาเนินงานเก่ยยวกหบการป้องกหนและปราบปรามการทุจังริต ของ อปท.

                                   ผลงานปีงบประมาณ์  พ.ศ.2559

งาน/กิจกรรม/โครงการ
งบประมาณ (ถ้ามี)

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

1.โครงการ อบต.สัญจร อบต.สัญจรออกพบ
  พบประชาชน ประจำาป  2559 10 หมู่บ้าน

10 หมู่บ้าน ๆ ละ 
1 คร้ัง

2.จัดทำาตู้รับฟังความคิดเห็น 
จำานวน 1 ตู้ ความคิดเห็น จำานวน 1 ตู้  

อบต.เพื่อรับแจ้งเหตุ หน้าท่ีทำาการ อบต.  อบต.
1 เวบไซต์ และมีเวบไชต์ ของ อบต. 

จำานวน 1 เวบไชต์
3.จัดตั้งศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ 1 ศูนย์

โนนกอก 1 ศูนย์
4.จัดกิจกรรมตรวจสอบติดตาม 3 เดือน/คร้ัง

ทุกส่วนราชการใน อบต.



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

ผลการดำาเนินงาน สร้างจิตสำานกกและ สร้างกลไก สร้างประสิทธิภาพ
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่าย ปลูกฝังความซื่อสัตย์ การป้องกัน ในการป้องกัน

สุจริต การทุจริต การทุจริต
จำานวน ผู้รับจ้างและประชาชน - - - ü

   ข่าวสารราคากลาง ทาง ผู้เข้าขม ท่ัวไปสามารถรับทราบ
   ประกาศและเวบไซต์ เวบไซต์ ข้อมูลข่าวสาร ราคากลาง

จำานวน ประชาชนในตำาบล ประชาชนรับทราบแผน - - - ü
   แผนการใช้จ่ายเงิน และ ผู้มาติดต่อ โนนกอก การจัดซื้อจัดจ้าง และแผน
   เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ราชการ

สามารถตรวจสอบได้
จำานวน จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จัดตั้งศูนย์ข้อมูล จำานวน - - - ü
ผู้มาติดต่อ
ขอรับข้อมูล สะดวกแก่ผู้มาติดต่อ
ข่าวสาร ราชการ

งานด้านคุ้มครองจังริยธรรม
ร้อยละ ข้าราชการ และพนักงาน - - - ü

  จรรยาข้าราชการและลูกจ้าง 80 มีความรู้ความเข้าใจ
ของกลุ่ม จรรยาบรรณในการปฏิบัติ
เป้าหมาย

ร้อยละ ข้าราชการ และพนักงาน ü
80 บุญและฟังธรรมะเพื่อปลูก

ของกลุ่ม ฝังความซื่อสัตย์สุจริต
เป้าหมาย

รวม 47,000 37,000

งาน/กิจกรรม/โครงการ
งบประมาณ (ถ้ามี)

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

5.จัดทำากิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล ผู้รับจ้าง / ประชาชน

ของ อบต. ทางเวบไซต์ของ อบต.
6. จัดทำาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

การใช้จ่ายของ อบต.

7. การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จำานวน 1 ศูนย์ 1 ศูนย์ เพื่ออำานวยความ

8. จัดทำาข้อบังคับว่าด้วย จำานวนบุคลากรใน อบต.
จ้าง อบต.โนนกอก

  อบต.โนนกอก จำานวน 60 คน
งาน ร้อยละ 80

9. โครงการทำาบุญและฟังธรรม บุคลากรในอบต.ร่วมกันทำา
   วันธรรมสวนะ (วันพระ) จ้าง อบต.โนนกอก

จำานวน 60 คน



องค์การบริหารส่วนตำาบลโนนกอก  อำาเภอเกษตรสมบณรณ์ ์  จังหงหวหดชัยหยภณมิ

หมายเหตุ

งานด้านการป้องกหนและปราบปรามการทุจังริต



หมายเหตุ



องค์การบริหารส่วนตำาบลโนนกอก  อำาเภอเกษตรสมบณรณ์ ์  จังหงหวหดชัยหยภณมิ

                                   

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

ผลการดำาเนินงาน สร้างจิตสำานกกและ สร้างกลไก สร้างประสิทธิภาพ
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่าย ปลูกฝังความซื่อสัตย์ การป้องกัน ในการป้องกัน

สุจริต การทุจริต การทุจริต
งานด้านการป้องกหนและปราบปรามการทุจังริต

จำานวน รับฟังความคิดเห็น 40,000 40,000 ü
ของประชาชน จำานวน ประชาชนเพื่อรับฟัง

ความคิดเห็น ครบทุก
หมู่บ้าน

ตู้รับฟัง จัดทำาตู้รับฟังความคิดเห็น ดำาเนิการจัดตั้งตู้รับฟัง 7,000 7,000 ü
  และเวบไซต์แจ้งเหตุทุจริต ในตำาบลและเวบไซต์ของ

เวบไซต์ 
ทุจริต

เพื่อรับแจ้งเหตุทุจริต

จัดตั้งศูนย์รับเร่ืองราว มีการจัดตั้งศูนย์รับเร่ืองราว - - - ü
ร้องทุกข์ ร้องทุกข์ประจำาตำาบล

ทุกส่วนราชการ มีการตรวจสอบประเมิน - - - ü
  ประเมินผลการควบคุมภายใน ผลการควบคุมภายใน

เพื่อควบคุมและลดความ
เล่ียงในเบิกจ่ายต่างๆ

แบบรายงานผลการดำาเนินงานเก่ยยวกหบการป้องกหนและปราบปรามการทุจังริต ของ อปท.

                                   ผลงานปีงบประมาณ์  พ.ศ.2560           รอบ  6  เดือน

งาน/กิจกรรม/โครงการ
งบประมาณ (ถ้ามี)

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

1.โครงการ อบต.สัญจร อบต.สัญจรออกพบ
  พบประชาชน ประจำาป  2559 10 หมู่บ้าน

10 หมู่บ้าน ๆ ละ 
1 คร้ัง

2.จัดทำาตู้รับฟังความคิดเห็น 
จำานวน 1 ตู้ ความคิดเห็น จำานวน 1 ตู้  

อบต.เพื่อรับแจ้งเหตุ หน้าท่ีทำาการ อบต.  อบต.
1 เวบไซต์ และมีเวบไชต์ ของ อบต. 

จำานวน 1 เวบไชต์
3.จัดตั้งศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ 1 ศูนย์

โนนกอก 1 ศูนย์
4.จัดกิจกรรมตรวจสอบติดตาม 3 เดือน/คร้ัง

ทุกส่วนราชการใน อบต.



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

ผลการดำาเนินงาน สร้างจิตสำานกกและ สร้างกลไก สร้างประสิทธิภาพ
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่าย ปลูกฝังความซื่อสัตย์ การป้องกัน ในการป้องกัน

สุจริต การทุจริต การทุจริต
จำานวน ผู้รับจ้างและประชาชน - - - ü

   ข่าวสารราคากลาง ทาง ผู้เข้าขม ท่ัวไปสามารถรับทราบ
   ประกาศและเวบไซต์ เวบไซต์ ข้อมูลข่าวสาร ราคากลาง

จำานวน ประชาชนในตำาบล ประชาชนรับทราบแผน - - - ü
   แผนการใช้จ่ายเงิน และ ผู้มาติดต่อ โนนกอก การจัดซื้อจัดจ้าง และแผน
   เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ราชการ

สามารถตรวจสอบได้
จำานวน จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จัดตั้งศูนย์ข้อมูล จำานวน - - - ü
ผู้มาติดต่อ
ขอรับข้อมูล สะดวกแก่ผู้มาติดต่อ
ข่าวสาร ราชการ

งานด้านคุ้มครองจังริยธรรม
ร้อยละ ข้าราชการ และพนักงาน - - - ü

  จรรยาข้าราชการและลูกจ้าง 80 มีความรู้ความเข้าใจ
ของกลุ่ม จรรยาบรรณในการปฏิบัติ
เป้าหมาย

ร้อยละ ข้าราชการ และพนักงาน ü
80 บุญและฟังธรรมะเพื่อปลูก

ของกลุ่ม ฝังความซื่อสัตย์สุจริต
เป้าหมาย

รวม 47,000 47,000

งาน/กิจกรรม/โครงการ
งบประมาณ (ถ้ามี)

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

5.จัดทำากิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล ผู้รับจ้าง / ประชาชน

ของ อบต. ทางเวบไซต์ของ อบต.
6. จัดทำาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

การใช้จ่ายของ อบต.

7. การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จำานวน 1 ศูนย์ 1 ศูนย์ เพื่ออำานวยความ

8. จัดทำาข้อบังคับว่าด้วย จำานวนบุคลากรใน อบต.
จ้าง อบต.โนนกอก

  อบต.โนนกอก จำานวน 60 คน
งาน ร้อยละ 80

9. โครงการทำาบุญและฟังธรรม บุคลากรในอบต.ร่วมกันทำา
   วันธรรมสวนะ (วันพระ) จ้าง อบต.โนนกอก

จำานวน 60 คน



องค์การบริหารส่วนตำาบลโนนกอก  อำาเภอเกษตรสมบณรณ์ ์  จังหงหวหดชัยหยภณมิ

หมายเหตุ

งานด้านการป้องกหนและปราบปรามการทุจังริต



หมายเหตุ


	59
	60

